
 

 
सूय दय राजप  

सयू दय नगरपािलका ारा कािशत 
 

ख ड (३), िफ कल, इलाम, १ न.ं देश, नेपाल, फा गुण १५ गते २०७६ साल, सं या १३ 
 

 

भाग-१ 
नेपालको संिवधानको धारा २२३ को उपधारा (१) बमोिजम गठन भएको यस सूय दय नगरपािलकाको नगरसभाले बनाएको तल लेिखए बमोिजमको ऐन सवसाधारणको 
जानकारीका लािग काशन ग रएको छ। 
 

 
  



सूय दय नगरपा लकाको नगर हर  ऐन -२०७६ 
 

तावना,  
सूय दय नगरपा लकाले नमाण गरेका ऐन काय व ध, नी त नयम तथा नदिशकाह को सफल काया वयन र नयमन गन गराउन नगर हर  स ब धी ऐन नमाण गर  
करार सेवामा नगर हर  नयु  गन वा छनीय भएकोले नेपालको सं वधानको धारा २२६ र थानीय सरकार स ालन ऐनको दफा १०२ को उपदफा १ 
बमोिजमको अ धकार योग गर  नगर सभाले सूय दग नगर हर  ऐन-२०७६ बनाइ जार  ग रएको छ ।  
  

प र छेद – १ 
ारि भक 

१. संि  नाम र ार भः 
क. यो ऐन को नाम “सूय दय नगर हर  ऐन, २०७६” रहेको छ । 
ख. यो ऐन  थानीय राजप मा काशन भएप छ तु त लाग ुहनुेछ । 
 
२. प रभाषाः वषय वा स ले अक  अथ नलागमेा यस ऐनमाः 
क. “नगरपा लका” भ ाले सूय दय नगरपा लकालाई स झन ुपदछ । 
ख. “कायालय” भ ाले नगरपा लकाको कायालयलाई स झन ुपदछ । 
ग. “नगर हर ” भ ाले सूय दय नगरपा लकाबाट नयु  हर  कमचार  तथा दमकलसगं स वि धत कमचार लाई समेत  स झन ुपदछ। 
घ. “ ो साहन सु वधा” भ ाले सूय दय नगरपा लकाले समय समयमा तो क दए बमोिजमको ो साहन सु वधालाई स झन ु 
    पदछ। 
ङ. “आथक वष” भ ाले ावण १ देिख सु  भई असार मसा त स मको १ वषको अव धलाई स झन ुपदछ । 
च. “कायपा लका” सूय दय नगरपा लकाको कायपा लका स झन ुपदछ। 
छ. “नगर सभा” भ ाले सूय दय नगरपा लकाको सभा स झन ुपदछ। 
ज. “ मखु शासक य अ धकृत” भ ाले नेपाल सरकार ारा मखु शासक य अ धकृतको पमा सूय दय नगरपा लकामा  
    कामकाज गन खटाईएको अ धकृतलाई स झन ुपदछ। 
झ. “तो कएको” वा “तो कए बमोिजम” भ ाले नगर कायपा लकाले समय समयमा नणय गर  तो कएको वा तो कए  
   बमोिजम स झन ुपछ। 
ञ. “जवान” भ ाले सूय दय नगरपा लकाले जवान पदमा नयिु  गरेको हर लाई स झन ुपदछ । 
ट. “नगर हर  ऐन” भ ाले नगर सभाले पा रत गरेको नगर हर  स ब धी ऐन, २०७६ लाई स झन ुपदछ। 



 
प र छेद २ 

नगर हर  सेवा गठन, रेखदेख र नय ण 
 
३. नगर हर  सेवाको गठनः (१) नगरपा लकामा एक नगर हर  सेवा समूह रहने छ । नगर हर  सेवाको गठन र  
    यसमा रहने नगर हर  कमचार हरको स या सांगठा नक संरचना र कमचार को दरव द  अनसुार हनुेछ। 
 ४. नगरपा लकामा रहन ेनगर हर को पद र तहः (१) नगर हर मा रहने नगर हर को पद र तह नगर सभाबाट  
   वीकृत भए बमोिजम हनुेछ । 
 
 (२) नगरपा लकाले येक पदको काय ववरण बनाई लागू गरनछ र यसर  लागू भएको काय ववरणमा  
        नगर हर को काम, कत य, अ धकार, िज मेवार  र उ रदा य व उ लेख ग रनेछ । 
 

प र छेद ३ 
नगर हर  कमचार को काम, कत य र अ धकार 

 
५. नगर हर  कमचार को काम, कत य र अ धकार देहाय बमोिजम हनुछेः 
क. नगरपा लकाको नी त, नयम, नदिशका, काय व ध, मापद ड तथा नणयको काया वयन गन । 
ख. नगरपा लकाको नाममा रहेको चल अचल स पि को सरु ा र संर ण गन । 
ग. थानीय तरमा हनुे सभा समारोह, पर परा तथा जा ा चाडपवमा आव यक सरु ाको ब ध मलाउने । 
घ. थानीय हाटबजार तथा पा क थलको रेखदेख र यव थापन गन । 
ङ. नगर सरसफाई स ब धी मापद ड काया वयनका ला ग आव यक स पूण काय गराउने । 
च. या यक स म तले गरेका मलाप  तथा नणय काया वयन गन गराउन ेकायमा सहयोग गन। 
छ. सावज नक ऐलानी र पत  ज गा, सावज नक भवन, धा मक तथा सां कृ तक स पदा र भौ तक पूवाधारह को संर ण  
   र सरु ा गन। 
ज. वप  यव थापन स ब धी खोज, उ ार, राहत तथा पनु थापना स ब धी काय गन। 
झ. नगर े मा रािखएका अना धकृत व ापन तथा हो ड  बोड नय ण र यव थापन गन गराउने। 
ञ. छाडा चौपायको नय ण तथा यव थापन स ब धी काय गन। 
ट. मापद ड वपर त अना धकृत पमा नमाण गन लागेका नजी संरचनाह को रोकथाम तथा नय ण गन। 



ठ. सावज नक आवागमन बाधा पयुाउने गर  बजार े मा रािखएका साम ीह  त काल हटाउने यव था मलाउने। 
ड. सावज नक ज गा, बाटो, पलु–पलेुसा, मठ, मि दर, ढल, नाला, चोक, पोखर , चौतार , खोला मिच कसैले घर क पाउ ड  
   टहरा वा य तै अ य नमाण काय भए गरेको स ब धमा नगर मखुको आदेशानसुार गन गराउने। 
ढ. नगर े मा अ नय मत पमा न सा पास नगर  नमाण भएका संरचनाह को कायपा लकाको नदशन अनसुार  
   जाँचबझु र कारवाह  गन। 
ण. नगरपा लकामा रहेका भ ु याहा कुकुरको नय ण र मृ य ुभएका वेवा रसे मा नसह को नेपाल हर को सम वयमा  
    यव थापन गन। 
त. नगर े मा रहेका खतरा ज य घर, पखाल, टहरा, बोट व वाको यव थापन गनका ला ग नगरपा लकामा सफा रस  
   गन। 
थ. नगरपा लकामा दता नभई स ालनमा रहेका यापार यवसायलाई दता तथा नवीकरण गरे नगरको स ब धमा  
   अनगुमन गर  दता तथा नवीकरण गन लगाउन।े 
द. नगरपा लका भ  च लत कानून वा नगरपा लकाको अनमु त बेगर रािखएका यानर, व ापन, हो ड  बोड, पो र,  
   भ े लेखन लगायतका साम ी हटाउनका ला ग नगरपा लकामा सफा रस गन । 
ध. नगरपा लकाको आयोजनामा हनुे सभा, स मेलन, ता लम लगायतका कायमा आव यक शाि त सरु ाको यव था  
   मलाउने। 
न. नगरपा लका भ  रहेका उ ोग यापार यवसायहरको च लत कानून बमोिजम मू य सूची राखे नराखेको स ब धमा  
   अनगुमन गर  तवेदन पेश गन। 
प. नगरपा लका भ  स ालनमा रहेको होटल, रे ु रे ट, गे  हाउस, यु टपालर लगायतका यवसायह  च लत कानूनले  
  तोकेको मापद ड अनु प भए नभएको अनगुमन गर  कानून वप रत स ालनमा रहेको पाइएमा कारवाह को ला ग  
   नगरपा लकामा सफा रस गन। 
फ. नगर े  भ  रहेका सावज नक तथा नजी थानमा जवुा तास खे ने र म दराज य पदाथको व  वतरणमा  
   नगरपा लकाको नणयानसुार नय ण र यव थापन गन कायमा सहयोग गन।  
ब. सावज नक थल लगायतका े ह मा अ लाई बाधा पु ने गर  लाउड–ि पकर, रे डयो लगायतका वनी दषुण गन  
   कायलाई नय ण गन। 
भ. नगर े मा आइपन दैवी कोप, महामार  लगायतका कायमा त काल ख टई आव यक रोकथामको यव था गन  
   र दमकलको यव थापन गन। 
म. नगरपा लकाको सेवा दायक सावज नक नकायको सरु ा गन। 

 



प र छेद ४ 
तह वभाजन र पदपू त 

 
६. नगर हर  दरब द  सजनाः (१) नगरपा लकामा रहने नगर हर को दरब द को सजना र खारेजी नगर सभाको  
       नणय बमोिजम हनुेछ। 
 (२) नगर हर को दरब द को सजना गदा य तो दरब द मा रहने पदले गन काय ववरण तयार गर  नगर  
       सभामा पेश गन ुपनछ। 
७. नगर हर मा रहन ेपदह ः (१) नगर हर को देहाय बमोिजमका पदह  रहनेछन ्। 

क. नगर हर  सहायक नर क 
ख. नगर हर  हव दार 
ग. नगर हर  जवान 
घ. दमकल चालक 

 
८. नगर हर  नयिु ः (१) नगर हर को नयिु  गन देहाय बमोिजम पदपू त स म त रहनेछ । 

क. शासक य अ धकृत    – संयोजक 
ख. नगर भ  रहेका सरु ा नकायको मखु  – सद य 
ग. वा य शाखा मखु                      – सद य 
घ. ईकाइ शाखा मखु          –सद य सिचव 

 
(२) उपदफा (१) बमोिजम नगर हर  नयिु  नगर हर  पदपूत  गन स व धी काय वधी अनसुार ग रनेछ । 
९. उ मे ारको यो यताः (१) नगर हर  पदको ला ग यूनतम यो यता देहाय बमोिजम हनुेछ । 
   क. २१ वष परुा भई ४५ वष ननाघेको । 
   ख. सहायक नर क पदको हकमा मा यता ा  व व ालयबाट माणप  तह वा सो सरह उ ीण वा नेपाल     
       सेनामा वा नेपाल हर  वा शस  हर मा वहाल हदुाँको सहायक नर क पदमा वा सो भ दा मा थको पद  
       भएको हकमा। 
    ग. नै तकपतन देिखने कुनै फौजदार  अ भयोगमा सजाय नपाएको । 
    घ. कुनै राजनी तक दलको सद य नरहेको । 
    ङ. च लत कानून बमोिजम शार रक पमा त दु त रहेको । 



    च. वीकृत िच क सकबाट नरो गताको माणप  । 
    छ. नेपाल  नाग रकता। 
(२) ख अनसुारको पद भएका नगर हर ह म येबाट यो यता र अनभुवको आधारमा पदपू त स म तको सफा रसमा कायपा लकाले नयिु  गन स नेछ। 
 
 
१०. पदपू त स म तको काम, कत य र अ धकारः (१) पदपू त स म तको काम, कत य र अ धकार देहाय बमोिजम  
       हनुेछ।   
     क. पा म तजमुा हेरफेर तथा प रमाजन गन । 
     ख. पदपू त कायता लका बनाउने । 
     ग. व ापन काशन गन । 
     घ. शार रक त दु ती पर ा स ालन गर  लिखत पर ाको ला ग स या नधारण गर  न तजा काशन गन।  
 
११. सूचनाको यादः (१) पदपू तका ला ग व ापन गदा दरखा त पेश गन १५ दनको याद दई सूचना कािशत  
       गनपुनछ । 
 
१२. पर णकालः (१) नगरपा लकाले नगर हर सग ँ करार स झौता गदा नजलाई छ म हना पर णकालमा रहने गर   
      गन स नेछ र पर णकालमा हर को काम स तोषजनक नदेिखएमा य तो नगर हर सगकँो स झ ता अ य गन  
      स नेछ। यसर  करार अ य नभएको नगर हर को पर णकाल समा  भएप छ करार स झ ता वत सदर  
      भएको मा ननेछ। 
 

प र छेद - ५ 
बदा 

 
१३. बदा  (१) नगर हर  कमचार ले अ धकारको पमा बदाको दावी गन पाउने छैन ्। 
 
 (२) कामको अनकुुल हेर  बदा दने अ धकार ले आ नो तजवीजबाट बदा दन अथवा न दन प न स नेछ साथै  
        आव यक परेमा बदामा बसेको नगर हर  कमचार लाई नजको वीकृत बदा र  गर  बोलाई काममा  
        लगाउन स नेछ । 
 (३) बदाको क समह ः (१) नगर हर ले देहाय बमोिजमका बदा पाउनेछन ्। 



 क. भैपर  आउने र पव बदा 
 ख. क रया बदा 
 ग. सतुी बदा 
 घ. बरामी बदा 
 ङ. स ा वदा 
  
१४. बदा वीकृत नगराई घर ब न ेनगर हर  कमचार लाई सेवाबाट हटाउनःे (१) यस ऐन बमोिजम बदा वीकृत  
    नगराई ब न ेनगर हर  कमचार  कायलयमा हािजर हनु पाउने छैन। 
१५. पव र भैपर  बदाः (१) नगर हर  कमचार ले येक वष भैपर  र पव गर  १२ दन बदा पाउनेछन ्।  
    (२) पव र भैपर  आउने बदा साधारणतः एक पटकमा ६ दनमा नबढाई लन पाइने छ।  
    (३) एक आ थक वषको पव र भैपर  आउने बदा अक  आथक वषलाई संिचत हनुे छैन। 
    (४) पव र भैपर  बदा बसेका नगर हर  कमचार ह ले पूरा तलब र भ ा पाउनेछ । 
 १६. क रया बदाः (१) नगर हर  कमचार ले आफ क रयामा ब न ुपरेमा कुल धम र पर परागत सं कार  
    अनसुार बढ मा १३ दन क रया बदा पाउनेछ ।  
 (२) य तो क रया बदा ब ने नगर हर  कमचार ले पूरा तलब र भ ा पाउनेछ ।  
१७. सू त बदाः (१) म हला नगर हर  कमचार  गभवती भएमा नजले सु केर को अिघप छ गर  98 दन सू त  
        बदा पाउनेछ ।  
 (२) सू त बदा ब ने म हला नगर हर  कमचार ले पूरा तलब र भ ा पाउनेछ । 
 (३) सू त बदा सेवा अव धभर दईु पटक मा  दइनछे ।  
 
१८. वरामी बदाः नगर हर  कमचार ले येक बा षक १२ दन पा र मक स हतको वरामी वदा पाउने छन।्       
     लगातार तीन दन भ दा वढ  माग गन हर ले मा यता ा  िच क सकसग ँजाचँ गराएको माण पेश गन ुपनछ। 
१९. स ा वदा : स ा वदा रो न नहनुे वा लगातार गन ुपन काममा संल न नगर हर ले सा ा हक वदा वा सावज नक  
     वदाको दन काम गरेबापत स ा वदा पाउने छ। 
 
 
२०. बदा दन ेअ धकार ः नगर हर लाई दने स पूण बदाह  मखु शासक य अ धकृतले वीकृत गनछन ्। 
 



२१. कायलयमा अनपुि थत हनु ेउपर कारवाह ः बदा वीकृत नगराई कायालयमा अनपुि थत हनुे नगर हर   
    कमचार लाई गयल र तलबक ी गर  वभागीय सजाय समेत गन स कनेछ । यसर  गयल भएको अव धसेवा  
    अव धमा गणना हनुे छैन । 
 
२२. बदाको अ भलेखः ( १ ) वदाको अ भलेख स व धमा नगर हर  मखुले नगर हर  कमचार को बदाको अ भलेख  
    कताब खडा गर  लगत रा  ेर शासन शाखालाई १५ दन भ  अ नवाय लिखत जानकार  दनपुनछ ।  
 
२३. यु नफम , दजान  र नगर हर को पोसाकः नगर हर  स ालन काय व ध अनसुार हनुेछ ।  

 
प र छेद ६ 

अनशुासन तथा आचरण 
२४. नगर हर को अनशुासन तथा आचरण स व धी यव था तो कए बमोिजम हनुछे। 
 

प र छेद ७ 
सजाय र पनुरावेदन 

२५. सजायः उिचत र पया  कारण भएमा नगर हर  कमचार लाई देहायको सजाय गन स कनछेः  
 क. न सहत दने। 
 ख. तलब वृ  रो ा गन। 
 ग. डे तथा तलब वृ  रो ा हनुे। 
 घ. लापरवाह  गर  नगरपा लकालाई नो सानी भएको स पूण वा आंिशक पमा तलब भ ाबाट क ी गर   
           असलु गन । 
       ङ. भ व यमा थानीय तहमा अयो य नठह रने गर  नोकर बाट बखा त गन । 
 च. भ व यमा थानीय तहमा अयो य ठह रने गर  नोकर बाट बखा त गन । 
 
२६. न सहत दनःे (१) मखु शासक य अ धकृतले दएको आदेशको अव ा गन वा तो कए बमोिजमको आ नो काम    
      कत य पूरा नगन नगर हर  कमचार लाई न सहत दईनेछ ।  
 (२) उपदफा (१) बमोिजम १ वषमा ३ पटक भ दा बढ  न सहत पाएका नगर हर  कमचार लाई या  
        पूरा गर  सेवाबाट हटाइनेछ । 



२७. तलब वा बढुवा रो नःे नगर हर  कमचार को काम स तोषजनक नभएमा सजाय गन अ धकार ले नजको तलब  
     वा पदो त रो ा गन स नेछ ।  
२८. डे तथा बृ  रो ा गन:  (१) कुनै नगर हर  कमचार ले देहाय बमोिजमको कसूर गरेमा नजको डे तथा तलव    
         वृ  रो ा गन छ।  
 क. स तोषजनक काम नगरेमा, 
 ख. अनशुासनह न काम गरेमा, 
 ग. आचरण स ब धी ऐन उल न गरेमा, 
 घ. नगरपा लकाले दएको आदेश नदशन नमानेमा वा काया वयन नगरेमा । 
 ङ. मना सब कारण वना वा बदा वीकृत नगराई बदामा बसेमा । 
 च. तो कए बमोिजमको िज मेवार मा लापरवाह  गरेमा वा पूरा नगरेमा । 
२९. सेवाबाट हटाउन ेवा बखा त गनः (१) नगर हर  कमचार ले देहायका बमोिजमको कसूर गरेमा सेवाबाट हटाउन  
             वा बखा त गन स नेछ ।  
 क. अयो यताको कारणले आ नो पद य िज मेवार  पूरा गन नसकेमा, 
 ख. राजनी तमा भाग लएमा, 
 ग. बराबर अनशुासनह न काम गरेमा, 
 घ. नै तक पतन देिखने फौजदार  अ भयोगमा अदालतबाट अपराधी मािणत भएमा, 
 ङ. कायालय समयमा मादक पदाथ सेवन गरेमा, 
 च. च लत कानून बमोिजम ाचारज य कसूर गरेमा, 
 छ. पद य िज मेवार  अनसुारको आचरण नगरेमा, 
 ज. आचरण स ब धी नयमह  पटक पटक उल न गरेमा । 
३०. सफाई पेश गन मौका: (१) नगर हर  कमचार लाई सजाय गन र गराउन आदेश दने । 
 (२) नगर हर  कमचार लाई सजायको आदेश दन ुअिघ कारवाह  गन ला गएको वषय र सजाय प  खलुाई सफाइ पेश गन मौका दनपुनछ । य तो 
सफाइ पेश गन आदेश दँदा लगाइएका आरोप प  पले क टएको हनुपुनछ । य तो नगर हर  कमचार लाई सजाय गन अ धकार ले तो कएको याद भ  आ नो 
सफाइ र ता वत सजायको लिखत पमा प ीकरण पेश गनपुनछ ।  
 तर भागी प ा नलागेको वा स पक था पत गन अस भव भएको नगर हर  कमचार को स ब धमा यस ऐन बमोिजमको ऐनको र त पु ाउन ुपन छैन।  
 
 (३) नै तक पतन देिखने फौजदार  अ भयोगमा अदालतबाट अपराधी मािणत भइसकेको आधारमा कुनै नगर हर  कमचार लाई सजाय दनपुन भएमा सजाय 
गन अ धकार ले नजलाई गन लागेको सजायको बारेमा सूचनास म दनपुनछ ।  



 
 (४) सफाइ पेश गन मौका दन मना सव नपन भएमा सो कुराको ट पणी खडा गर  य तो नगर हर  कमचार लाई सफाइ पेश गन मौका दन ुपनछैन। 
 
 (५) सजाय गन अ धकार ले आव यक ठानेमा वयम ्वा अ य कुनै अ धकृत ारा जाँचबझु गराउन स नेछ । जाँचबझु गन अ धकार ले आव यताअनसुार 
स बि धत नगर हर  कमचार समेत बझुी कारण स हत आ नो ठहरको तवेदन तथा भएको सबदु माण दािखला गनपुनछ ।  
 
 (६) कुनै फौजदार  अ भयोगमा गर तार भई थु नएको नगर हर  कमचार  थु नएको अव धभर वतः नलि बत हनुेछ ।  
३१. सजायको आदेश दनःे जाचँबझुको काम समा  भएप छ स बि धत नगर हर  कमचार लाई प ीकरण माग गरेकोमा तो कएको समय भ  प ीकरण न दएमा वा 
प ीकरण स तोषजनक नभएमा मखु शासक य अ धकृतले सजाय दन स नेछ र सजायको आदेशको एक त नजलाई दनपुनछ । 

 
 

प र छेद-८ 
वीमा,उपदान स व धी यव था 

३२. औषधी उपचार वीमा गराउन ुपन: ( १ )नगरपा लकाले येक नगर हर को क तीमा बा षक एक लाख पैयाँ  
    बरावरको औषधी उपचार वीमा गराउन ुपनछ। 
    (२ ) उपदफा (१) बमोिजमको वीमा गदा ला ने वीमा शु क नगरपा लकाले र नगर हर ले आधाआधा यह न ु  
    पनछ। 
३३. दघुटना वीमा गराउन ुपन : (१) नगरपा लकाले येक नगर हर को जनुसकैु कारको नगरको कामको  
     िशलिशलामा हनुे दघुटनालाई समे ने गर  क तीको सात लाखको दघुटना वीमा गराउन ुपनछ। 
     (२) उपदफा ( १  ) बमोिजमको वीमा २०७७/०७८ को आ थक बषको प हलो म हनादेिख लागू हनुेछ। 
३४.नगर हर ले उपदान पाउन े: (१ ) नगरपा लकाले येक नगर हर को आधारभतू पा र मकको आठ दशमलब  
    ते ीस तशत वरावरको रकम येक म हना उपदान वापत ज मा गन पनछ। 
(२) उपदफा ( १  ) बमोिजमको रकम २०७७/७८ को आ थक बषको प हलो म हनादेिख ार भ हनुेछ। 
(३) उपदान वापतको रकम कायपा लकाको नणय र नगरको आ थक ऐन अनसुार हनुेछ। 
(४) यस दफामा अ य  जनुसकैु कुरा लेिखएको भएता प न नगर हर  कारवाह मा पर  पाचँ बषभ दा अगावै वखा तमा  
    परेमा वा पाचँ बषभ दा कम सेवा अव ध भएमा यो सु वधा दान ग रने छैन। 
 

 
प र छेद ९ 



तलब, भ ा 
३५. तलब भ ाः (१) नगर हर  कमचार ले हािजर  भएको म तदेिख तलबभ ा पाउने छ । 
 (२) उपदफा (१) बमोिजमको तलबभ ा पदह को आधारमा नगरसभाले तोके बमोिजम हनुेछ ।  
३६. तबल वृ ः (१) नगर हर  कमचार लाई एक वष सेवा अव ध परुा गरेप ात एक डे वृ  ग रनेछ र मा सक  
     पमा पाउने आधारभतू पा र मकको क तीमा आधा दनको पा र मक बराबरको रकम येक बष बा षक    
     तलबमा बृ  ( डे ) पाउनेछ। 
३७. चाडपव खच : आ नो धम , स क त तथा परा परा अनसुार मनाइने चाडपवकोला ग येक नगर हर ले खाईपाई  
     आएको एक म हनाको आधारभतू पा र मक बराबरको चाडपव खचको पमा पाउनेछ। 
   

 
 
 
 

प र छेद १० 
ता लम 

३८. ता लमको यव थाः (१) नयाँ नयिु  हनुे नगर हर  कमचार लाई बढ मा १५ दनको ता लम दई कामकाजमा  
         खटाइनेछ ।  
 (२) उपदफा (१) बमोिजमको ता लमको अ य यव था तो कए वमोिजम हनुेछ।  

प र छेद ११ 
पोशाक स ब धी यव था 

 
३९. पोसाक भ ाः (१) नगर हर को पोसाकको रङ, कसम र अ य ववरण सूय दय नगर हर  काय वधी अनसुार  
           हनुेछ। 
 
 (२) उपदफा (१) बमोिजम पोसाकको ला ग आव यक भ ा नगर सभाले तोके बमोिजम हनुेछ ।  
 (३) उपदफा (२) बमोिजमको भ ा वषको एक पटक मा  उपल ध गराइनेछ ।  
 

प र छेद १२ 
व वध 



४०. ऐन संशोधनः यस ऐनको आव यक संशोधन तथा थपघट सूय दय नगरपा लकाको नगर सभाले गन स नेछ । 
 
४१. नयम तथा काय व ध बनाउन स नःे (१) यस ऐन बमोिजम नगर कायपा लकाले आव य क नयमावल  तथा  
    काय व ध बनाई लागू गन स नेछ ।  
४२.सं मणका लन यव था : यो ऐन लागू हनु भ दा अगा ड नयु  भएका नगर हर ह  यसै ऐन अनसुार नयिु   
    भएको मा नने छ। 
४३. खारेजी तथा बचाउः सूय दय नगरपा लकाको यस ऐन च लत नेपालको सं वधान, संघीय कानून तथा ादेिशक  
    कानूनसँग बािझएमा बािझएको हदस म बदर हनुेछ ।  
 
 

  



सूय दय नगरपा लकाको आथक ऐन, २०७६ लाई संसोधन गन वनकेो वधेयक २०७६ 

 

तावना-  सूय दय नगरपा लकाको आ थक ऐन, २०७६ मा भएका यव थाह मा केह  संसोधन गन आव यक परेको हुदँा थानीय सरकार स ालन 

ऐन, २०७४ को दफा ७१ को उपदफा (८) बमोिजम सूय दय नगरपा लकाको नगरसभाले यो ऐन बनाएको छ। 

१. संि  नाम र ार भ (१) यस ऐनको नाम सूय दय नगरपा लकाको आ थक (संसोधन) ऐन, २०७६ रहेको छ।  

(२) यो ऐन तु त ार भ हनुेछ।  

२. प रभाषा (१) वषय वा संगले अ य अथ नलागेमा यस ऐनमा, 

(क) "मूलऐन" भ ाले सूय दय नगरपा लकाको आ थक ऐन, २०७६ लाई स झन ुपदछ। 

३. मूल ऐन अनसूुचीमा संसोधन ग रएको - (१) मूल ऐनको अनसूुची - ९ को करण १८ को ववरण महलमा रहेको " त अ शि " भ े श दावल  
िझ कएको छ। 

(२) मूल ऐनको अनसूुची - १० को करण (त) पछ  देहायको करण (थ) थप ग रएको छ।  
 
"(थ) भ-ूसेवा वापतको सेवाशु को दर 

.सं. ववरण दर . कै फयत 

१ भ-ूसेवा अ तरगतका सेवाह  

- लखत पा रत स ब धी काय 

- भमूी सधुार 

- नामसार  

- रो ा/फुकुवा 
- व ूतीय अ भलेख संसोधन 

५०0 ( त सेवा) 



- हालसा वक 

- आयोजन फताको लखत 

- त ल प कृया 
- दािखल खारेज 

- संशोधन 

 
  



सूय दय नगरपा लकाको व नयोजन ऐन, २०७६ लाई संसोधन गन वनकेो वधेयक २०७६ 

 

तावना  -  सूय दय नगरपा लकाको व नयोजन ऐन, २०७६ मा भएका यव थाह मा केह  संसोधन गन आव यक परेको हुँदा थानीय सरकार 

स ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ को उपदफा (८) बमोिजम सूय दय नगरपा लकाको नगरसभाले यो ऐन बनाएको छ । 

१. संि  नाम र ार भ (१) यस ऐनको नाम सूय दय नगरपा लकाको व नयोजन (संसोधन) ऐन, २०७६ रहेको छ ।  

(२) यो ऐन तु त ार भ हनुेछ।  

२. प रभाषा (१) वषय वा संगले अ य अथ नलागेमा यस ऐनमा, 

(क) "मूलऐन" भ ाले सूय दय नगरपा लकाको व नयोजन ऐन, २०७६ लाई स झन ुपदछ । 

३. मूल ऐनको दफा २ मा संसोधन - "रकम . ९६,५७,११,६००.०० (अ रेपी पया छयान बे करोड स ताव  लाख एघार हजार छ सय मा )" 
भ े श दावल को स ा " रकम  १,००,२०,८४,६००.०० (अ रेपी एक अव वस लाख चौरासी हजार छ सय मा )" भ े श दावल  रािखएको छ 
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"(१क) यस ऐनमा भएका अनसूुचीह मा देहायको अनसूुची- ६ थप ग रएको छ । अनसूुची- १ देिख ५ स मका अनसूुचीह मा भएका रकम कलमह  

अनसूुची - ६  बमोिजम संसोधन भएको    मा ननेछ। " 

 
५. अनसूुची थप ग रएको - मूल ऐनको अनसूुची - ५ प छ देहाय बमोिजमको अनसूुची -६ थप ग रएको छ। 
 



 
"अनसूुची - ६ 

सूय दय नगरपा लकाको सि त कोषबाट व नयोिजत वाडँफाडँमा संसोधन 
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बजटे उपिशषक खच िशषक कृयाकलाप िविनयोजन थप घट कायम न ेबजटे ोत 

८०१०३४०४३०२ २२५२२ आइतबारे आयवुद औषधालयमा २४ घ टे सेवा िव तार ०.०० ५०००००.०० ०.०० ५०००००.०० आ त रक ोत 

८०१०३४०४३०२ ३११५९ आइतबारे आयवुद औषधालयमा लो रङ काय ०.०० ३०००००.०० ०.०० ३०००००.०० राज  वाँडफाँड – देश 

८०१०३४०४३०३ २२५२२ पशुसेवा-  तरल नाइ ोजन ख रद ०.०० ४०००००.०० ०.०० ४०००००.०० आ त रक ोत 

८०१०३४०४३०६ ३१११२ फ ल पानीिहटीमा सामुदाियक भवन िनमाण ०.०० ४०००००.०० ०.०० ४०००००.०० राज  वाँडफाँड – देश 

८०१०३४०४३०६ ३११५१ फ ल बजार पुरानो लाइन सडक (सडक वोड २०७६/७७) ०.०० ९०७४१४.०० ०.०० ९०७४१४.०० आ त रक ोत 

८०१०३४०४३०६ ३११५१ उ रे खलेमैदान सानो ीबङु ँद ैमेचीखोला जो ने सडक ५००००००.०० १००००००.०० ०.०० ६००००००.०० आ त रक ोत 

८०१०३४०४३०६ ३११५१ शाि तबजार ाभले तथा ढल िनकास बाटो ०.०० १००००००.०० ०.०० १००००००.०० आ त रक ोत 

८०१०३४०४३०६ ३११५१ 
क याम िचया याि  ब थङ से टर सडक (सडक वोड 
२०७६/७७) ०.०० १२४७१४२.०० ०.०० १२४७१४२.०० आ त रक ोत 

८०१०३४०४३०६ ३११५१ बरबोटे माझगाउँ गफुापाताल सडक (सडक वोड २०७६/७७) ०.०० १४७२००४.०० ०.०० १४७२००४.०० आ त रक ोत 

८०१०३४०४३०६ ३११५१ ितनघरे मु तडाँडा ल मीपरु सडक (सडक वोड २०७६/७७) ०.०० १५५२८३६.०० ०.०० १५५२८३६.०० आ त रक ोत 

८०१०३४०४३०६ ३११५१ 
बरबोटे क ेबुङ सडक तरो ित काय सूय दय नगरपािलका ९ र 
३ (matching) ०.०० २५०००००.०० ०.०० २५०००००.०० आ त रक ोत 

८०१०३४०४३०६ ३११५१ 
बरबोटे क ेबुङ सडक तरो ित काय सूय दय नगरपािलका ९ र 
३ ०.०० ६८०००००.०० ०.०० ६८०००००.०० समपुरक अनुदान- संघ 

८०१०३४०४३०६ ३११५९ तीनघरे वधशाला िनमाण 0 १५०००००.०० ०.०० १५०००००.०० आ त रक ोत 

८०१०३४०४३०६ ३११५९ फे सोङ गु बा पाक िनमाण ०.०० ६००००००.०० ०.०० ६००००००.०० आ त रक ोत 

८०१०३४०४३०६ ३११६१ 
कायालय क पाउ ड गटे, आकाश ेपानी संकलन तथा सुर ा गाड 
पो  िनमाण २५०००००.०० २००००००.०० ०.०० ४५०००००.०० आ त रक ोत 

८०१०३४०४३०७ २२५२२ संगठन तथा व थापन सभ ण (O&M)  ०.०० ५०००००.०० ०.०० ५०००००.०० राज  वाँडफाँड – देश 

८०१०३४०४३०७ २२५२२ आविधक नगर िवकास योजना तजुमा ०.०० १००००००.०० ०.०० १००००००.०० राज  वाँडफाँड – देश 

८०१०३४०४३०७ २२५२२ पयटन- सूय दय पयटन महो सव आयोजना २५०००००.०० १६०००००.०० ०.०० ४१०००००.०० आ त रक ोत 

८०१०३४०४३०७ ३११२२ सेवा ाही टोकन णालीका लािग य ूमेशीन ख रद ०.०० ५०००००.०० ०.०० ५०००००.०० आ त रक ोत 

८०१०३४०४३०२ २२२२१ वा य सं थाह को लािग मेशीनऔजार उपकरण ख रद   ५०००००.०० ०.०० ५०००००.०० आ त रक ोत 

८०१०३४०४५०१ २११११ 
थानीय तहमा रहन ेपशु सवेा ािविधकको तलव, भ ा तथा 

पोशाक ०.०० २१३०००.०० ०.०० २१३०००.०० सशत अनुदान – संघ 

८०१०३४०४५०१ २२५२२ 
सामुदाियक िव ालयका छा ाह लाई िन:शु क यािनटरी याड 

व थापन ०.०० १९५००००.०० ०.०० १९५००००.०० सशत अनुदान – संघ 

८०१०३४०४५०१ ३१२१२ 
वा य सं था नभएका वडाह मा भवन िनमाण तथा स ालन 

खच ०.०० १०५७८०००.०० ०.०० १०५७८०००.०० सशत अनुदान – संघ 

८०१०३४०४५०२ ३११५१ 
वडा नं ६ यावाचोक वडा कायालय ँद ैिसि घाट सडक 
तरो ती ०.०० ९९००००.०० ०.०० ९९००००.०० देश सशत अनदुान (िनवाचन) 

८०१०३४०४५०२ ३११५१ वडा नं ७ व थङ से टरबाट िसगाम जो न ेसडक तरो ती ०.०० ९९००००.०० ०.०० ९९००००.०० देश सशत अनदुान (िनवाचन) 



बजटे उपिशषक खच िशषक कृयाकलाप िविनयोजन थप घट कायम न ेबजटे ोत 

८०१०३४०४५०२ ३११५१ 
वडा नं ७ अ बीटारबाट िसरवानी ँद ैिवरीङखोला जाने सडक 
तरो ती ०.०० ९९००००.०० ०.०० ९९००००.०० देश सशत अनदुान (िनवाचन) 

८०१०३४०४५०२ ३११५१ वडा नं १२ आठघरे देिख मिलम फेदी जो ने सडक तरो ती ०.०० ९९००००.०० ०.०० ९९००००.०० देश सशत अनदुान (िनवाचन) 

८०१०३४०४५०२ ३११५१ 
वडा नं १४ आँपटार िवसमरेु दैँ माइनगरपािलका लु बक जो ने 
सडक तरो ती ०.०० ९९००००.०० ०.०० ९९००००.०० देश सशत अनुदान (िनवाचन) 

८०१०३४०४५०२ ३११५१ 
वडा नं १३ सुकेपोखरी ल मीटोल तथा ल मीपुर टोल ँद ै
रामचोक गोदक जो ने सडक तरो ती ०.०० ९९००००.०० ०.०० ९९००००.०० देश सशत अनदुान (िनवाचन) 

८०१०३४०४५०२ ३११५१ मनडेाँडा तार स गाउँ का तके सडक तरो ती सुनपा १ ०.०० ९९००००.०० ०.०० ९९००००.०० देश सशत अनदुान (िनवाचन) 

८०१०३४०४५०२ ३११५१ 
इलाका हरी कायालयदेखी कराँत माङिहम चारमाइल सडक 
जो ने आयोजना सुनपा २ ०.०० १२८७०००.०० ०.०० १२८७०००.०० देश सशत अनदुान (िनवाचन) 

८०१०३४०४५०२ ३११५१ 
वडा नं १४ कटुवाल भ याङ ब ेतगाउँ कागुन ेिस ले साहाकाल े
ँद ैअजुनधारा न.पा. जो ने सडक तरो ती ०.०० १४८५०००.०० ०.०० १४८५०००.०० देश सशत अनदुान (िनवाचन) 

८०१०३४०४५०२ ३११५१ 
वडा नं ४ गुफाटार दखेी िसि खोला ठाकुरचोक जो ने सडक 
तरो ती ०.०० १९८००००.०० ०.०० १९८००००.०० देश सशत अनदुान (िनवाचन) 

८०१०३४०४५०२ ३११५१ तीनखु े सुङ चोक तीनतले झरना सडक तरो ती सुनपा ३ ०.०० १९८००००.०० ०.०० १९८००००.०० देश सशत अनदुान (िनवाचन) 

८०१०३४०४५०२ ३११५१ 
फ ल चोकदेखी ीकृ ण बु टोल दैँ हाइ ो जाने बाटो 
तरो ती सुनपा १० ०.०० २९७००००.०० ०.०० २९७००००.०० देश सशत अनदुान (िनवाचन) 

८०१०३४०४५०२ ३११५९ कजेनी खेलमैदान तरो ती सू न पा ८ ०.०० २००००००.०० ०.०० २००००००.०० देश िवशषे अनुदान 

८०१०३४०४५०२ ३११५९ 
बु पाक भौितक पूवाधार िनमाण तथा बु मु त 
थापना/िनमाण(matching) ०.०० ५००००००.०० ०.०० ५००००००.०० आ त रक ोत 

८०१०३४०४५०२ ३११५९ बु पाक भौितक पूवाधार िनमाण तथा बु मु त थापना/िनमाण ०.०० १०००००००.०० ०.०० १०००००००.०० देश समपुरक अनदुान 

८०१०३४०४२११ २२५२२ 
टोल िवकास सं थालाई कृयाशील बनाउन वा य, सरसफाई 
तथा सचेतना मूलक काय म संचालन वडा ११ २६००००.०० ०.०० १०००००.०० १६००००.०० समािनकरण अनदुान- संघ 

८०१०३४०४२११ २२२३१ सामुदाियक भवन ममत काय तीनघरे ०.०० १०००००.०० ०.०० १०००००.०० समािनकरण अनदुान- संघ 

८०१०३४०४३०६   
िवपद जोिखम यूिनकरणका लािग िविभ  थानमा पानी 
पोखरी िनमाण   १००००००.०० ०.०० १००००००.०० आ त रक ोत 

८०१०३४०४२०८ २२५२२ काय म खच वडा नं ८ १५००००.०० ०.०० ५००००.०० १०००००.०० समािनकरण अनुदान- संघ 

८०१०३४०४२०८ ३११५१ सगान ेखो सी वडा कायालय जाने मोटरबाटो ममत ०.०० ५००००.०० ०.०० ५००००.०० समािनकरण अनुदान- संघ 

८०१०३४०४२०९ २२५१२ 
मिहला लि त समुदायको टनेल िव ीय जोिखम यूनीकरण र 
वाल नटेवक तथा सं थागत मतेा िवकास तािलम वडा न ं९ ३०००००.०० ०.०० ३०००००.०० ०.०० समािनकरण अनुदान- संघ 

८०१०३४०४२०९ २२५२२ मिहला लि त समुदायको टनेल खेती काय म ०.०० १५००००.०० ०.०० १५००००.०० समािनकरण अनुदान- संघ 

८०१०३४०४२०९ २२५२२ िव ीय जोिखम यूिनकरण काय म ०.०० ५००००.०० ०.०० ५००००.०० समािनकरण अनुदान- संघ 

८०१०३४०४२०९ २२५२२ वाल मता अिभवृि  काय म ०.०० १०००००.०० ०.०० १०००००.०० समािनकरण अनुदान- संघ 

    ज मा   १०९२८४३९६.०० ७२९११३९६.००     



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                                                                                      आ ाले  

काशराज पौडेल 

मखु शासक य अ धकृत

संसोधनको ोतगत सारांश 

      ोत शु  िविनयोजन थप घट कायम ने बजेट थप आय अनुमान 
आ त रक ोत ३३०४१९६००.०० ४३१७९३९६.०० ३९९७९३९६.०० ३३३६१९६००.०० ३२०००००.०० 

राज  वाँडफाँड - संघीय सरकार १२३३०००००.००     १२३३०००००.०० ०.०० 
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